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صفحه 6
 پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ 

۲۱ شوال۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۴۵

تفاوت های خلقتی مالئکه، حیوانات و انسان
قال االمام علی)ع(: »ان اهلل رکب فی المالئکه عقال بالشهوه، 
و رکب فی البهائم شهوه بالعقل، و رکب فی بنی آدم کلیتهما، 
فمن غلب عقله شهوته، فهو خیر من المالئکه و من غلب شهوته 

عقله فهو شر من البهائم«.
امام علی)ع( فرمود: خداوند فرشتگان را موجوداتی عقالنی بدون شهوت 
آفرید و چارپایان را با شــهوت جدای از عقل و انسان را آمیزه ای از عقل و 
شهوت پدید آورد، پس هر کس خردش بر شهوتش غلبه کند، از فرشته برتر 

است و هرکس شهوتش بر عقلش چیره شود، از حیوانات پست تر است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسایل الشیعه، ج 11، ص 164

لزوم حمل مایحتاج خانه 
توسط سرپرست

یک روز امام علی)ع( گوشت خریده بودند و در یک ظرفی )به قول ما 
زنبیل( گذاشته بودند، حضرت منزل تشریف می بردند. در بین راه کسی 
به حضــرت برخورد کرد و عرض کرد »احمل عنک یا امیرالمومنین« 
)این موقعی است که امام علی)ع( خالفت ظاهری دارد( آقا من عوض 
شما می برم. »قال: ال« حضرت فرمودند: نه »ابوالعیال احق ان یحمل« 
آن کســی که دارای خانواده است، سزاوارتر است از اینکه آذوقه را به 

سوی خانواده اش حمل کند.)1(
همچنین آن حضرت در بیانی دیگر می فرمایند: اگر انسان چیزی 
را بــرای خانواده اش حمل کند، از کمال شــخص کامل نمی کاهد.)2( 
)یعنی چیزی را بخرد و بخواهد پیش خانواده اش ببرد. این از کمالش 

کاسته نمی شود(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج70، ص 207
2- جامع السعادات، ج1، ص 392

سند »یاعلی مدد«
پرسش:

عبارت »يا علي مدد« از چه زماني در میان شیعیان رواج پیدا 
کرد و نخستین بار چه کسي يا گروهي آن را استعمال کردند؟ 
آيا اين عبارت در متون حديث يا تاريخ سابقه و سندي دارد؟ 

پاسخ:
بــدون تردید در این عالم، دیندار و بیدیــن براي نیل به اهداف و 
مطلوب خود از اسباب و واسطه ها و ابزار متناسب با هدف خود استفاده 
مي کند. و این یک امر ضروري و بدیهي است زیرا عالم، عالم اسباب و 
مسببات است، براي داشتن مزرعه آباد که محصول مورد نظر را بتوان 
از آن گرفت ناچاریم زمین را شــخم زده و بذر افشــاني نموده و آب و 
کود را به مقدار مشــخص و الزم و در زمان معین به مزرعه برسانیم و 
همین طور در دیگر کارهاي زندگي استفاده از ابزار و اسباب براي رسیدن 
به مطلوب در جهاني که بر آن قانون اسباب و مسبباب حاکم مي باشد 
یک امر ضروري و از لوازم زندگي است. و همان گونه که  اشاره شد در 
این جهت بین یک انســاني که مادي فکر مي کند و انساني که اندیشه 

الهي دارد تفاوتي نیست.
اّما یک انســان موحد و خداشناس اسباب را منحصر در علل مادي 
ندیده و به علل غیرمادي نیز معتقد است و از طرفي از دید جهان بیني 
اسالمي تمام عوامل و علل، از خود کوچک ترین استقاللي ندارند، بنابراین 
همان خدائي که به عسل قدرت و اثر شفا را داده و به داروهاي گیاهي و 
شیمیائي نیروي بهبود و سالمت بخشي را عنایت کرده تا انسان دردش را 
با آن عالج نماید، همان قدرت و نیرو را به انبیاء و اولیاء و ائمه معصومین 
ـ )ع( ـ نیز مي تواند بدهد و بر اساس اعتقاد ما داده است. و آنان مي 
توانند با همان قدرت اعطائي و تفّضلي، دردهاي صعب العالج را درمان و 
مشکالتي به ظاهر الینحل را به طور خارق العاده و بدون اسباب طبیعي 

حل کنند و گرفتاري هاي انسان ها را برطرف نمایند.
قرآن کریم از کارهاي خارق العاده پیامبران زیاد سخن گفته است. 
از ماجراي قوم حضرت موســي )ع( ســخن به میان آورده است که در 
خشکسالي از پیامبر شان طلب آب نمودند و حضرت موسي به دستور 
خداوند از مجراي غیر طبیعي با زدن عصاي خویش به سنگي، براي آنان 

آب آورد و آنان را سیراب کرد. ) اعراف/ 160(
حضرت ســلیمان از حاضران در مجلس درخواســت کرد که 
تخت بلقیس را از صدها فرسخ حاضر کنند و عاصف بن برخیا که 
مقداري از علم کتاب را مي دانســت به طور غیر عادي حاضر کرد.

)نمل / 38 ـ 40(
در روایات اسالمي، موارد بي شمار و متعددي را مشاهده مي کنیم 
که از معجزات ائمه )ع( پرده برداشته و آنان کارهاي مشکل و قضایاي 
به بن بست رسیده را به طور محّیر العقول حل کرده است. چون خدا این 
قدرت را به آنان داده است و ما معتقدیم که آن کسي که در کارهایش 
مســتقل اســت و نیازي به غیر خود ندارد فقط خداوند است اّما غیر 
خدا به طور مســتقل و بدون اذن پروردگار نه مي تواند نفعي به خود یا 
به دیگران برســاند و نمي تواند ضرري را از خود و یا از دیگران برطرف 

سازد بلکه در تاثیر خود وابسته به خداوند است.
از آنچه گفته شد این مطلب نیز روشن شد که در بین علل و اسباب 
آن علتي کارائي بیشتر و نیروي بیشتري دارد که خداوند به او اثر بخشي 
بیشتر را عطا کرده باشد و آن علتي گستره تأثیرگذاریش زیادتر است که 
خداوند محدوده اثرگذاري آن را وسیع تر قرار داده باشد و نیز آن علتي 
کار بردش در همه زمینه ها بیشتر است که نزدیکی و دوری به خدا در 
مورد او معني داشته باشد و چنین موجودي همانا انبیاء و اولیاء و ائمه 
معصومین )ع( هســتند، زیرا اینان به طور عادي و غیر عادي مي توانند 

کارهایي انجام بدهند که از غیر آنان ساخته نیست.
ادامه دارد

لزوم عمل به مقتضای فطرت اهلل
)بدان ای سالک راه خدا!( هان! من پیر شدم و نتوانستم این نقیصه 
)نظر رحمت و محبت نسبت به مردم( و سایر نقیصه های بی شمار را 
از خود بزدایم، تو جوانی و به رحمت و ملکوت حق نزدیکتری، سعی 
کن این نقیصه را از خود بزدایی. خداوند تبارک و تعالی تو را و همه 
را و مــا را توفیــق آن دهد که این حجاب را برداریم و آنچه مقتضای 

فطرت اهلل است بیابیم. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیــدار، امام خمینی)ره(، نامــه 1366/9/28 خطاب به فرزندش 
سیداحمد)ره(

برخورد امام علی)ع( با مفســدان اقتصادی، اوالً و بالذات، برخوردی قاطع و عبرت آموز است. ابن هرمه مامور 
و ناظر حکومتی بر بازار اهواز می باشد، مرتکب خیانت اقتصادی می شود، امام علی)ع( پس از اطالع از خیانت 
وی، در نامه ای تند و کوبنده برای فرماندار اهواز، چنین می نگارد: »هنگامی که نامه ام را خواندی، ابن هرمه را 
از نظارت بازار برکنار کن و او را به مردم معرفی کن، به زندانش بینداز و آبرویش را بریز و به همه مناطق تابعه 
اهواز بنویس که من علی بن ابی طالب چنین عقوبتی را برای او معین کردم، مبادا در مجازات او غفلت نمایی و 
کوتاهی  کنی که نزد خدا خوار و بی مقدار می شوی و در صورت غفلت و کوتاهی، من تو را به زشت ترین صورت 

ممکن از فرمانداری اهواز برکنار می کنم، از خدا می خواهم که آن روز را نیاورد...

امام علی)ع( بعد از قبول خالفت بدون فوت وقت به پاالیش می  شــتابد؛ عزل کارگزاران فاسد را وجهه همت 
خویش می سازد. افراد معلوم الحال مانند طلحه ها و زبیرها را پست و مقامی نمی دهد که دستانشان ناپاک است 
و در گذشته در آزمون حکومتی مردود شده اند. در رابطه با بیت المال به حساب کشی می پردازد. در برگرداندن 
اموال به غارت رفته از بیت المال در عزمی جدی شتاب می کند. در اقدامی قاطع زمین هایی را که عثمان از مردم 
غصب کرده و به اقوام خود داده بود، به صاحبانشان بر می گرداند. کارگزاران منصوب خود را از ارتباط با  اشراف 
برحذر می دارد و چنین ارتباطی را در جهت زایش فساد مالی و نوعی کودتای اقتصادی علیه تهیدستان جامعه 
و نوعی رانت خواری می بیند و در صورت وقوع چنین ارتباطی به توبیخی سخت می گراید. نامه عتاب گونه اش 

به عثمان بن حنیف دلیلی بر این مدعاست.

امام علی)ع( بعد از انحراف بیست و پنج ساله مردم از راه و روش پیامبر 
اعظم)ص( و استحاله اسالم مستضعفین به اسالم مستکبرین، زمانی خالفت 
را در دســت می گیرد که  اشرافیت جاهلی در قالبی جدید و با توجیهاتی 
شــرعی، از درون اســالم سر بر آورده بود. تفکر طبقاتی نوپا، جامعه را در 
دو طبقه غنی و فقیر جای داده، اقتصاد را و ثروت های عمومی را ظالمانه 
به تقســیم کرده بود، ثروت های باد آورده، عثمــان را در راس زراندوزان 
جــای داده و مترفینی چون طلحه ها، زبیرها و عبدالرحمن بن عوف ها را 
بــا هدیه جذب کرده بود. از طرف دیگر ابوذرها و توده مردم را در چنبره 
فقر و فساد حکومتی به نابودی کشیده بود که شورش مردم و قتل عثمان 
حجت قاطعی بر این ادعا است. جهان بینی امام علی)ع(، بر محور عدالت 
تکوینی و ایدئولوژی حضرتش بر مدار عدالت تشریعی است. راست پویی 
و راست سویی، علی را مصاحبی همیشگی هستند. در حکومت پنج ساله 
خود، بر مســیر عدالت خواهی و با قاطعیت مکتبی با  اشرافیت جدید، به 
دور از کوچک ترین تسامحی، به مبارزه بر می خیزد و فساد زدایی اقتصادی 
را وجهه همت خود می سازد و ارزش خالفت را از آب بینی بزی و از لنگه 
کفِش وصله داری هم کمتر می بیند. مگر اینکه در سایه خالفت و حکومت، 
طبق میثاقی که حضرت باری از انسان های آگاه در راستای دادخواهی بر 
گرسنگی فقیران و فریادگری بر سر سیران افزون طلب گرفته است، حق 
مظلوم از ظالم استیفا شود. )نهج البالغه،خطبه 3( در بینش امام علی)ع( 
تنها راه فسادزدایی اقتصادی و استیفای حق مظلوم از ظالم، قاطعیت است؛ 

لکنت زبان در این مسیر مطرود بینش امام علی)ع( است.
تفاوت عصر امام علی)ع( با عصر پیامبر)ص(

پیامبر اسالم)ص( در جامعه عربستان، جبهه کفر و جاهلیت را پیش 
روی دارد. جبهه مذکور آشــکارا و بــه دور از هرگونه فریب و ریاکاری، با 
چهره ای مشخص و بدون نقاب، با همه توانش در برابر اسالم در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اقتصادی و نظامی به تقابل آمده است. مبارزه در این جبهه 
برای پیامبر)ص( آســان است زیرا دشمن همه امکانات خود را رو کرده و 
از روبه رو به جنگ و نابودی اسالم کمر همت بسته است. پیامبر)ص( هم، 
همه ِعّده و ُعّده اردوگاه کفر را به محاســبه می آید و در مصافی جانکاه، 
کفر و  اشرافیت جاهلی را در همه عرصه ها به هزیمت می کشاند و در فتح 
الفتــوح مکه، جبهه مذکور را به تســلیم وا می دارد. در واقع طرف مقابل 
پیامبر)ص(، دشمن خارجی بود و حضرتش در تمام گستره جزیرهًْ العرب، 
همه دشمنان خارجی و از همه عنود تر، یعنی کفار قریش را در میدان نبرد، 
در قالب غزوه و سریه و همچنین در حوزه های جهان بینی و ایدئولوژی در 
هم می کوبد. پیامبر)ص( بعد از فروپاشی جبهه مذکور با دشمن خارجی 
دیگر، یعنی یهودیان بدطینت مدینه درگیر می شود و آنان را هم شکستی 
خفت بار می دهد. اغلب مســلمانان صدر اسالم و زمان خود پیامبر)ص( 
مسلمانانی ساده اندیش، پاک اعتقاد، به دور از هرگونه کج اندیشی، بیزار از 
زرق و برق زندگی مصرفی، بی خبر از جاذبه های مادی و زندگی شهرنشینی، 
مجذوب امــر و نهی نبوی و محصور در جغرافیای جزیرهًْ العرب بودند که 
هنوز با مظاهر فاســد و مصرفی تمدن های اطراف آشنا نشده و در نتیجه 
از سالمت کامل اخالقی و دینی برخودار و از فریب، دروغ، نفاق، و از کنز 
و مــال اندوزی به دور و مطیــع محض پیامبر)ص( بوده و حضرتش را بر 
مســیر مزاحمت و دردسر نبودند. بعد از رحلت پیامبر)ص(، اصل وصایت 
و جانشــینی در قالب امامت، نادیده گرفته می شــود و گروهی علیه اصل 
مذکــور به کودتا بر می خیزند و خالفت جعلی را ارائه می دهند، در نتیجه 
جامعه اسالمی به انحراف می گراید. از رحلت پیامبر)ص( تا زمامداری امام 
علی)ع( بیســت و پنج سال فاصله است؛ در این فاصله زمانی، مسلمانان 
عصر پیامبر)ص( و نســل دوم انقالب که زمان پیامبر)ص( را درک نکرده 
بودند، به دلیل انحراف در رهبری دینی و سیاسی، آهسته آهسته از فرهنگ 
نبوی فاصله می گیرند و در یک حرکت ارتجاعی، اشــرافیت جاهلی را در 
قالب اشرافیت جدید و نوظهور، ترویج می کنند. مسلمانان عصر پیامبر)ص( 
و نسل جدید در سایه فتوحات اسالمی و تصاحب غنائم جنگی و ارتباط 
فرهنگی با تمدن های روم باســتان و ایران ساســانی و همچنین با دیدن 

 نوشــتار حاضر بــا روايتی دقیق و عالمانه به تبیین تفــاوت میان عصر پیامبر اعظم)ص( و امیر مؤمنــان)ع( و نبرد بی امان
 موالی متقیان)ع( با غارتگران بیت المال، زراندوزان و رانت خواران می پردازد.

مبارزهبافساداقتصادیدرسیرهحکومتیامامعلی)ع(
دکتر جلیل الماسی

امام علی)ع( ماموران مالیاتی را به خدا ترسی  دعوت 
می نماید که نباید در اخذ مالیات مردم را بترسانند، نباید 
به زور و بیش از مقدار معین مالیات بگیرند، نباید َکِلّ بر 
مالیات دهندگان باشند، نباید وارد خانه مردم شوند و از 
دسترنج مردم تغذیه نمایند که از دید حضرتش نوعی 
ظلم است و بوی رشــوه خواری می دهد. امام علی)ع( 
هم در قالــب موازین ترهیبی و تعزیــری و هم در 
قالــب مواعظ اخالقی و ترغیبی، به دنبال ارائه الگوی 
 حکومتی منزه و به دور از مظاهر فساد در خدمت رسانی

 به مردم می باشد.

امام علی)ع( بعد از قتل عثمان، در مقام منتخب مردم 
در راســتای خواسته بر حق آنها در مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، با بینشی سبحانی و با قاطعیتی برهانی، بر 
عزل معاویه از حکومت شام کمر همت می  بندد و در 
جواب مغیره بن شعبه که از امام علی)ع( می پرسد 
که در رابطه با معاویه بر چه تصمیمی هستید؟ چنین 
پاسخ می دهد: »من در رابطه با اصول اعتقادی ام و بر 
سر دینم، بر مداهنه نخواهم بود، در نتیجه معاویه را 
حتی برای دو روز هم اجازه نخواهم داد که بر اریکه 
قدرت باقی بماند و بیش از این بر جان و مال مردم 

دست درازی کند.«
مظاهر شهر نشینی و زندگی پر زرق و برق مادی، دنیاگرایی را به استقبال 
می آیند و از زندگی ساده عصر نبوی به زندگی پیچیده عصر خالفت روی 
می آورند. کنز و مال اندوزی را به توجیه شرعی می آیند، در نتیجه جامعه 
از تحرک دین خواهی و تقوی مداری به انحراف و ایستایی دنیا مداری، نفاق، 
محافظه کاری و عدم موضع گیری در برابر حق و باطل می غلطد و مجاهدان 
دیروز به زراندوزان و رانت خواران امروز در عصر خلفای ثالثه، تغییر ماهیت 
داده و اخالق مداری زمان پیامبر)ص( را به ثمن بخس، در معرض فروش و 
به مزایده می گذارند و حزب ناکثین را به عرضه می آیند و به عنوان اولین 
دشــمنان داخلی امام علی)ص( به دنبال شــتری و در بصره جنگ جمل 
را تــدارک می   بینند و جبهه داخلی امام علی)ع( را به نفع جبهه خارجی 
که معاویه باشــد تضعیف می نمایند. بعد از قتل عثمان هم، معاویه خلف 
الصدق ابی ســفیان، عصاره کفر جاهلی، عزیزدردانه عثمان، به نمایندگی 
از اسالف خود، حزب اموی را تقویت می کند، با ماسک اسالم، به انتقام از 
اسالم بر می خیزد و منطقه شام به مرکزیت دمشق را از حکومت اسالمی 
تجزیه می کند و در راس قاســطین با عدالت امام علی)ع( به کین خواهی 
می شــتابد و جنگ صفین را بر جامعه اســالمی تحمیل کرده و با حیله 
قرآنی به جنگ قرآن می تازد. در نهایت کار را به حکمیت می کشاند و از 
دل حکمیت، اپورتونیست )فرصت طلبـ  ابن الوقت( های چپگرای مارقین، 
یعنی خوارج نهروان، به عنوان دومین دشــمنان داخلی حضرتش، بیرون 
می آیند که جنگ نهروان را دانسته یا ندانسته به نفع جبهه خارجی، یعنی 

معاویه و برعلیه امام علی)ع( به تدارک می گرایند.                         
با توجه به مطالب پیش گفته، کامال معلوم است که زمان امام علی)ع( 
با زمــان پیامبر)ص( تفاوت اساســی دارد و دارای پیچیدگی های خاص 
خودش می باشد. پیامبر)ص( تنها با دشمن خارجی روبروست و در نتیجه 
بر مشکالت فائق می آید و دشمنان خارجی را یکی پس از دیگری از سر 
راه برمی دارد اما امام علی)ع( از یک طرف با دشمن خارجی قهاری مانند 
معاویه روبه روست که مسلمانی را یدک می کشد و اسالم را علیه اسالم علم 
کرده است، از طرف دیگر دشمنان داخلیش یعنی ناکثین و مارقین عرصه 
را بر او تنگ کرده تا جایی که دشمن خارجی یعنی معاویه و قاسطین را 
بیش از پیش به جسارت وامی دارند و نهایتاً امام علی)ع( در جبهه خارجی 

و در درگیری با قاسطین شکست می خورد و در جبهه داخلی و در درگیری 
با ناکثین و مارقین هم به پیروزی قاطعی دست نمی یابد، در نتیجه موانع 
مذکور حضرتش را به میزان زیادی از اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی 
بازمی دارند زیرا شرایط و مقتضیات زمان، بر مراد ایشان نبود، چهار سال 

و اندی حکومت پر دردسر و پرحادثه نصیب ایشان بود.
عملکرد امام علی )ع( 

درجهت اصالح انحرافات  گذشته
امام علی)ع(، بر انحرافات و مفاســد بیست و پنج سال قبل از خالفت 
خود، اشراف کامل دارد. او به خوبی از فقر توده مردم و فقدان عدالت اقتصادی 
و تقســیم ظالمانه بیت المال آگاهی کامل دارد. حضرتش تعطیلی حدود 
الهی و عدم توجه به سنن نبوی را به مشاهده آمده است. او می بیند افراد 
فاســدی در راس امور جا خوش کرده و زالوصفتانه از بیت المال و از خون 
مردم می مکند آمده اند و بر این مسیر گوی سبقت را از یکد یگر می ربایند. 
حضرتش از ورود اســرائیلیات در حوزه جهان بینی اســالمی در راستای 
توجیه زراندوزی ظالمانه، در رنجی جانکاه به سر می برد. او تمامی ارکان 
جامعه را بر مسیر ظلم و به دور از عدالت تکوینی و تشریعی می بیند که 
همه چیز جابه جا شده و هیچ چیزی در جایگاه خودش قرار ندارد. حقوق 
مردم و پا برهنگان به یغما رفته اســت، به همین خاطر است که در جای 
جای نهج البالغه، بــه تبیین دقیق حق و حقوق متقابل مردم و حکومت 
می پردازد و همچون فیلسوفان سیاست گرا و البته با بینشی ربانی بر تعریف 
ظریف عدل و عدالت همت می گمارد و هر نوع جابه جایی را ظلم و ستم 
و بــه دور از عدالت می داند و فریاد بر می آورد که »کونُوا ِللّظالِِم َخصماً َو 

لِلَمظلوِم َعوناً« )نهج البالغه، نامه 47( که ظالم در جبهه های مختلف و از 
جمله در جبهه اقتصادی بر مظلوم شبیخون می زند و باید انسان های آگاه 
که مســئولیت انسان بودن را بر دوش می کشند، بر ظالم بتازند و مظلوم 

را به نجات برخیزند.
امام علی)ع( بعد از قتل عثمان و اصرار مردم بر قبول خالفت، شــرط 
قبول خالفت را در بازسازی اقتصادی و مبارزه پیگیر با مفاسد مالی و کوتاه 
کردن دســت زالوصفتان و رانت خواران از شبکه های اقتصادی در راستای 
اجرای عدالت و همچنین برگرداندن اموال بیت المال که به غارت رفته حتی 
اگر به صورت جهیزیه در خانه نوعروسان باشد، به ارائه می آید. )نهج البالغه، 

خطبه 15( او بعد از قبول خالفت بدون فوت وقت به پاالیش می  شــتابد؛ 
عزل کارگزاران فاســد را وجهه همت خویش می سازد. افراد معلوم الحال 
مانند طلحه ها و زبیرها را پســت و مقامی نمی دهد که دستانشان ناپاک 
است و در گذشته در آزمون حکومتی مردود شده اند. در رابطه با بیت المال 
به حساب کشی می پردازد. در برگرداندن اموال به غارت رفته از بیت المال 
در عزمی جدی به شتاب می  آید. در اقدامی قاطع زمین هایی را که عثمان 
از مردم غصب کرده و به اقوام خود داده بود، به صاحبانشان بر می گرداند. 
کارگــزاران منصوب خود را از ارتباط با  اشــراف بر حذر می دارد و چنین 
ارتباطی را در راســتای زایش فساد مالی و نوعی کودتای اقتصادی علیه 
تهیدســتان جامعه و نوعی رانت خواری می بیند و در صورت وقوع چنین 
ارتباطی به توبیخی سخت می گراید. نامه عتاب گونه اش به عثمان بن حنیف 
دلیلی بر این مدعاست. )نهج البالغه،نامه 45( حضرتش آنگاه که مشغول 
کار حکومتی است، از امکانات حکومتی استفاده کرده و به محض ورود در 
کار شــخصی، استفاده از امکانات حکومتی را تحریم می کند، در شبانگاه 
که در روشنایی چراغ بیت المال در حسابرسی بیت المال است، به محض 
ورود در کار شــخصی چراغ بیت المال را خاموش کرده و چراغ شــخصی 
خود را روشن می کند تا کارگزاران حکومتی را در این مسیر هدایت کند. 
او در راستای اهداف بلندش دنیای شخصی خود را سه طالقه می  کند، آن 
هم با این تاکید که هرگز بدان رجوع نخواهد کرد. او در نامه ای مانیفست 
گونه به مالک اشــتر، چارچوب حکومت را در سیاست، اقتصاد و فرهنگ 
ترســیم می کند و حکومت را مســئول امور معیشتی مردم از هر صنف و 
گروهی می داند که باید جان و مال مردم از هر تعرضی از سوی حکومتیان 
در امان باشد. )نهج البالغه نامه 53( حضرتش ابو رافع، خزانه دار خویش را 
تهدید می کند که به چه مجوزی تنها گردن بند موجود در خزانه عمومی 
را به دخترش ام کلثوم به عاریت داده است؟ از طرف دیگر ام کلثوم را به 
محاکمه می کشــد که مگر همه زنان مسلمان در روز عید، گردن بند به 
گردن دارند که او داشته باشد، آن هم از اموال عمومی، ام کلثوم در جواب 
می گوید: گردن بند را به عاریت مضمونه ]هنگام عاریه دادن، شــرط کرده 
باشــند که در صورت تلف یا معیوب شدِن مال، مستعیر )عاریه گیرنده و 
عاریه خواهنده( ضامن است، اگرچه تعّدی و تفریط نکرده باشد[ گرفته ام، 
امام علی)ع( قانع نمی شود، ام کلثوم را امر می کند که گردن بند را فوراً به 
بیت المال برگرداند و در پایان، دختر خویش را اینگونه تهدید می کند که اگر 
گردن بند را به عاریت مضمونه نگرفته بودی اولین زنی بودی که به عنوان 
سرقت از بیت المال دستت را قطع می کردم. )بحاراالنوار، ج40 ص 337( 
او در راستای صرفه جویی در بیت المال در تاکید اکید است که کارگزاران 
دیوانــی، قلم ها را نازک بگیرند، جمالت را کوتاه بنگارند تا کاغذ کمتری 
مصرف شود. او که در مصرف مباح بیت المال اینگونه سختگیری می کند، 
در سایه قیاس اولویت، در حیف و میل بیت المال، با قاطعیتی علی وار تا 
مرز توبیخ، عزل و تنبیه غارتگران و مفسدان اقتصادی به اقدام می  شتابد.

درگیری با ناکثین، پیمان شکنان و افزون طلبان
طلحه و زبیر، در خالفت خلفای ثالثه قبلی و در یک پروسه بیست و پنج 
ساله بعد از پیامبر اسالم)ص(، در برگشت به پایگاه طبقاتی قبل از اسالم 
خود، از ارزش های انقالبی فاصله گرفته و به  اشرافی گری روی می آورند و 
در خالفت عثمان از امتیازات اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار می شوند. 
عثمان در شورش مردم، در اعتراض به فساد حکومتی در دو قطبی شدن 
جامعه به فقیر و غنی،کشــته می شود. امام علی)ع( با اصرار مصرانه مردم 

در انتخابی بر مبنای دمکراسی و با قبول شرط و شروط حضرتش از جانب 
همان مردم در مبارزه جدیش با فســاد حکومتی و دنبال کردن مفسدان 
اقتصادی و محو آثارشوم تبعیض طبقاتی، زمام امور را در دست می گیرد. 
طلحه و زبیر هم که همراه مردم با علی)ع( بیعت می کنند ولی می بینند 
که جایی در حکومت علی)ع( ندارند و از امتیازات زمان عثمان هم خبری 
نیست، همراه عایشه جنگ جمل را بر امام علی)ع( تحمیل می کنند. عایشه 
همسر پیامبر و دختر خلیفه اول است، در بین مسلمین از جایگاه واالیی 
برخوردار است. طلحه و زبیر از اصحاب پیامبر)ص( و از پیشگامان انقالب 
نبوی به شــمار می روند، طلحه الخیر است، سیف االسالم است، راست یا 
دروغ از عشــره مبشره اند، دوش به دوش پیامبر)ص( و از مجاهدان صدر 
اسالم اند، رویارویی با همسر پیامبر و درگیری با مجاهدان دیروز و مترفین 
امروز، علی)ع( را بس گران می آید و چنین به ناله می گراید که »ای کاش 
بیســت ســال پیش می مردم و چنین روزی را نمی دیدم« ولی در بینش 
علی)ع( اجرای عدالت و استیفای حقوق مادی و معنوی پایمال شده مردم 
در طول بیست و پنج سال گذشته بر هر چیزی ارجحیت دارد که »اصل 

اولیه« عدالت است. یکی از یاران علی)ع( در مسیر حرکت به سوی میدان 
جنگ از حضرتش سوال می کند که: اگر نصایح شما در ناکثین موثر نیامد 
تصمیم بعدی شما چیست؟ علی)ع( ابرمرد لحظه های حساس تاریخ چنین 
پاسخ می دهد: »تصمیم بعدیم جنگیدن با اصحاب جمل خواهد بود« فرد 
مذکور سوال را به ادامه می دهد که: مگر می شود طلحه و زبیر، مجاهدان 
دوش به دوش پیامبر)ص( بر مسیر گناه و خطا باشند؟ و علی)ع( پاسخی 
مکتبی و مستدل را  ارائه می دهند که: »باید فرد را با حق سنجید و نباید 
حق را با فرد به سنجش آمد« نصایح علی)ع( در دل اصحاب جمل تاثیر 
نداشت چرا که آنان درحسرت سهم خواهی و چپاول بیشتری از بیت المال 
بودند، در نتیجه امام علی)ع(، قاطعانه و در نبردی جانانه، اصحاب جمل را 
به هزیمت می کشاند و این فرصت طلبان اقتصادی را از سر راه بر می دارد.

مقابله امام علی)ع( با قاسطین، ظالمین
 و غارتگران بیت المال

جبهه قاسطین، جبهه قسم خورده دشمن خارجی و کافرکیش دیروز 
و مســلمان دروغین امروز علیه اسالم است. قاسطین در بدر و ُحنین به 
شکســتی خفت بار می آیند. در فتح مکه در شکســتی نهایی به تسلیم 
می گرایند و از ســر ناچاری اسالم را به قبول می  شتابند. قاسطین بعداز 
رحلت پیامبر)ص( و ایجاد فاصله بین حقیقت اســالم و واقعیت اســالم 
و واگرایی روزافزون این دو از یکدیگر، در یک پروســه زمانی، آهســته 
آهســته، با تغییر چهره خود، در ارکان حکومت و خالفت نفوذ می کنند 
و در الیه های سیاســی خالفت مناصبی را تصاحب می نمایند و در سایه 
مناصب سیاسی به منافع اقتصادی و ثروت های باد آورده دست می یابند 
و کاخ سبز دمشق را بر ویرانه های کوخ های توده های محروم بنا می کنند. 
با توجیهات قرآنی، به زراندوزی مطرود قرآنی بر می خیزند و منطقه شام 
را ملک طلق خویش می انگارند و اشرافیت جاهلی را به نام اسالم به ترویج 
می آیند و مزورانه کاخ نشــینی خود را نشــانه مجد و عظمت اسالم در 
برابر رومیان به تفسیر و تاویل می شتابند و با زیرکی شیطانی خود توده 
مردم را از طریق استحمار و استضعاف فکری به رقیت )بردگی( خود در 
می آورند. یکی از عوامل شورش مردم در اواخر خالفت عثمان که منجر 
به قتل وی می شــود، فساد اقتصادی در راستای حیف و میل ثروت های 
عمومی و بیت المال اســت که قاسطین و در راس آنها معاویه، منصوب 
خالفت و نور چشــم عثمان، مصداق بارز فســاد اقتصادی و مظهر کنز 
قارونی بر مسیر ظلم وستم، عدالت را به نابودی، کمر هّمت بسته بودند. 
مردم بعد از قتل عثمان انتظار داشــتند هرکس که به خالفت می رسد، 
مفسدان اقتصادی، زراندوزان و غارتگران بیت المال و از جمله معاویه را از 
حول و حوش خالفت دور کرده و دستان پلیدشان را از بیت المال کوتاه 
کند. امام علی)ع( بعد از قتل عثمان، در مقام منتخب مردم در راستای 
خواســته بر حق آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بینشی سبحانی و 
با قاطعیتی برهانی، بر عزل معاویه از حکومت شام کمر همت می  بندد 
و در جواب مغیره بن شــعبه که از امام علی)ع( می پرسد که در رابطه با 
معاویه بر چه تصمیمی هستید؟ چنین پاسخ می دهد: »من در رابطه با 
اصول اعتقادی ام و بر سر دینم، بر مداهنه نخواهم بود، در نتیجه معاویه 
را حتی برای دو روز هم اجازه نخواهم داد که بر اریکه قدرت باقی بماند 
و بیش از این بر جان و مال مردم دست درازی کند.« امام علی)ع( حتی 
سخنان خیرخواهانه ابن عباس را هم که حضرت را به مدارای با معاویه 
فــرا می خواند، رد می کند و خیرخواهی او را به ضرر توده مردم می بیند 
و در نتیجــه در تصمیم خود مبنی بر عزل معاویه لحظه ای درنگ را بر 
نمی تابد. )کامل ابن اثیر،ج3ص222-198-197( امام علی)ع( حتی در 
حیات خود عثمان بارها بر روش حکومت عثمان و حیف و میل بیت المال 
و ابقای معاویه در حکومت شام به اعتراض می آید و عزل معاویه را خواستار 
می  شــود. تصمیم امام علی)ع( بر عزل معاویه از حکومت شام، برگرفته 
از بینش مکتبی و عدالت گرایانه او و برخاسته از خواست عموم مردمی 
بــود که از حکومت عثمان و از کارگزارانش و از جمله از معاویه به تنگ 
آمده بودند. جنگ صفین به ظاهر سیاسی است ولی در حقیقت ماهیتی 
اقتصادی دارد که از سوی چپاول گران بیت المال و در راس آنها معاویه بر 
امام علی)ع( تحمیل می شود و حضرت هم با قاطعیت و به امامت از جانب 
مردم غارت شــده به جواب بر می خیزد. جنگ صفین و جبهه اقتصادی 
و چپاول گرایانه قاسطین هزینه های جبران ناپذیری را بر جامعه اسالمی 
تحمیــل می کند و مارقین را و جنگ نهــروان را به تولد می آید و حتی 

شهادت امام علی)ع( را هم رقم می زند.
حساسیت امام علی)ع( در انتخاب مديران

 در راستای عدالت گرايی و فساد گريزی
از دید امام علی)ع(، کارگزاران حکومتی، برای احراز هر پست و مقامی 

باید شرایط زیر را دارا باشند:                         
دين مداری وتدين شــرعی: کارگزار امام علی)ع( باید بر مســیر 
جهان بینی الهی و در عرصه ایدئولوژی و رعایت بایدها و نبایدها باید مطیع 

محض اوامر و نواهی شرعی باشد.
خدامحوری وخداپويی: کارگزار امام علی)ع( باید در گفتار، در کردار 
و در پندار خدا محور و خدا پو باشد تا از لغزیدن در ورطه گناه در حصن 

حصین خداوندی باشد.
تقوی مداری و خودسانسوری: امام علی)ع( تقوی را همچون مرکب 
رامی می بیند که راکب خود را به آرامی به سرمنزل مقصود می رساند، حضرتش 
در جای جای نهج البالغه اش آحاد جامعه را و کارگزاران خود را با تاکید موکد 

و با الهام از قرآن به تقوی و خود سانسوری در برابر گناه فرا می خواند.
حق مداری وحق گرايی: امام علی)ع(، استانداران و فرمانداران خود را 
فراخوان می دهد که باید بر مدار حق حرکت کنند و در برابر باطل، فریب، 

دروغ و حق کشی، در اندیشه و عمل، با قاطعیت به موضع گیری برخیزند 
که حضرتش حق گویی و حق پویی را بر همه چیز ترجیح می  دهد تا جایی 
که می فرماید: »حرکت بر مسیر حق یک دوست برایم باقی نگذاشته است.«
عدالت خواهی و عدالت گرايی- جهان هســتی، آسمان و زمین بر 
پایه عدل و عدالت، ســرپا هســتند، عدالت زیربنای جهان تکوین است، 
جامعه انسانی هم جزیی از جهان تکوین است و باید که از عدالت خواهی 
و عدالت محوری در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشد 
و این مهم برعهده حکومت و کارگزاران حکومت اســت و امام علی)ع( بر 

این موضوع اشراف الهی دارد.
برائت از سوءسابقه: امام علی)ع( معاویه را به این خاطر عزل می کند 
که از حسن سابقه فردی و خانوادگی برخوردار نبود. حضرتش در ضرورت 
حســن سابقه فردی و خانوادگی در انتخاب مدیران جامعه، به مالک اشتر 
چنین می نگارد: »بدترین وزیران تو کســانی هستند که پیش از تو، وزیر 
بدکاران بودند و در گناه آنان شریک بودند، چنین افرادی را هرگز به عنوان 

مدیر و مسئول بر مردم مگمار.«

تخصص وکارايی در امور مربوطه: جهان هستی، جهان تخصص و 
مرزبندی محدوده وجودی موجودات است. رعایت اصل تخصص، در انتخاب 
مدیــران، از ظروریات ملزمه بــوده و امام علی)ع( را بر این اصل اعتقادی 
راسخ و استوار است و در این زمینه مالک اشتر را چنین مورد خطاب قرار 
می دهد: »ای مالک، کار را به کاردان بســپار و افراد با تجربه و با ســابقه 
پــاک را بر کارها بگمار« )نهج البالغه، نامه 43( حضرتش محمد بن ابی بکر 
را از حکومت مصر بر می دارد و او را در پســت دیگری که بهتر می تواند 

کار کند به کار می گیرد. 
حساسیت مضاعف امام علی)ع(

 در انتخاب مديران اقتصادی
گلوگاه اقتصادی، پیچ تندی اســت کــه می تواند مقدمات لغزش هر 
کارگزاری را فراهم کند و خیانت در بیت المال را به دنبال داشته باشد، به 
همین دلیل است که امام علی)ع( در امور بیت المال سخت گیری کرده و 
مدیران اقتصادی را زیر ذره بین نظارتی خود می گیرد و بر این نظر اســت 
که مدیران اقتصادی باید عالوه  بر داشتن شرایط عمومی، شرایط خاصی 

را به شرح ذیل دارا باشند: 
رعایت انصاف و حرکت بر مسیر شکیبایی در فراهم ساختن نیازهای 
مادی مردم، عدم تعرض و عدم فروش اموال مردم برای اخذ مالیات، عدم 
دست درازی به مال مردم به هر عذر و بهانه ای، خودسازی و پروا پیشگی در 
راستای عدم توجه به خواسته های نامشروع نفسانی و اقتصادی و بی اعتنایی 
نیا« اصل مسلمی است  به دنیا و زخارف دنیا که »َرأُس ُکِلّ َخطیَئه ُحُبّ الُدّ
کــه امام علی)ع( هر لحظه در نظارتــی دقیق بر مدیران اقتصادی، آن را 
به تذکر می آید و در نامه ای به زیاد بن ابیه، او را با تهدید هشــدار می دهد 
که مبادا در بیت المال خیانت کند که برایش مجازات سختی را به دنبال 
خواهد داشت. در ضمن او را به میانه روی در امور اقتصادی و عدم اسراف 
فرا می خواند. )نهج البالغه، نامه20( امام علی)ع( ماموران مالیاتی را به خدا 
ترسی دعوت می کند که نباید در اخذ مالیات مردم را بترسانند، نباید به 
زور و بیــش از مقدار معین مالیات بگیرند، نباید َکِلّ بر مالیات دهندگان 
باشند، نباید وارد خانه مردم شوند و از دست رنج مردم تغذیه نمایند که از 
دید حضرتش نوعی ظلم است و بوی رشوه خواری می دهد. امام علی)ع( هم 
در قالب موازین ترهیبی و تعزیری و هم در قالب مواعظ اخالقی و ترغیبی، 
به دنبال ارائه حکومتی منزه و به دور از مظاهر فساد در خدمت رسانی به 

مردم می باشد.
يک نمونه عینی از مبارزه بی امان امام علی)ع(

 با مفاسد اقتصادی
برخورد امام علی)ع( با مفسدان اقتصادی، اوالً و بالذات، برخوردی قاطع 
وعبرت آموز اســت، یک نمونه از این قاطعیت بی امان برای عبرت آموزی 

مسئوالن و مدیران حکومتی ارائه می شود: 
ابن هرمه مامور و ناظر حکومتی بر بازار اهواز می باشــد، مرتکب 
خیانت اقتصادی می شود، امام علی)ع( پس از اطالع از خیانت وی، در 
نامــه ای تند و کوبنده برای فرماندار اهواز، چنین می نگارد: »هنگامی 
که نامه ام را خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار کن و او را به 
مردم معرفی کن، به زندانش بینداز و آبرویش را بریز و به همه مناطق 
تابعــه اهواز بنویس که من علی بن ابی طالب چنین عقوبتی را برای او 
معیــن کردم، مبادا در مجازات او غفلت نمایی و کوتاهی کنی که نزد 
خدا خوار و بی مقدار می شوی و در صورت غفلت و کوتاهی، من تو را 
به زشت ترین صورت ممکن از فرمانداری اهواز برکنار می کنم، از خدا 
می خواهم که آن روز را نیاورد. چون روز جمعه فرا رسید او را از زندان 
بیرون بیاور و )در مالعام( ســی و پنج تازیانه بر او بزن، او را در بازار 
بگردان، هرکس شاهدی آورد که ابن هرمه چیزی از او گرفته، او را و 
شاهدش را قسم بده، آنگاه مبلغ مذکور را از مال ابن هرمه بردار و به 
صاحبش برگردان و دوباره ابن هرمه را خوار و سرافکنده و بی آبرو به 
زندان بازگردان، پاهایش را دربند کن و تنها برای نماز پاهایش را باز 
کن، فقط و فقط مجازی که خوراکی، نوشیدنی، پوشاک و زیراندازی را 
که برایش می آورند، به او برسانی. او را ممنوع المالقات کن زیرا امکان 
دارد افرادی که با او مالقات می کنند، راه رهایی از چنگال مجازات را 
و شگردهای پاسخگویی به هنگام محاکمه را به او بیاموزند و او را به 
آزادی از زندان امیدوار سازند. اگردانستی که کسی در این راستا مطلبی 
را به او آموخته اســت که ضرر مسلمانی را به دنبال دارد، فرد مذکور 
را تازیانه بزن و زندانی کن و در صورت ارائه توبه از زندان آزادش کن. 

شــب ها که زندانیان را برای هواخوری به حیاط زندان می آوری، ابن 
هرمــه را از نعمت هواخوری و تفرج در حیاط زندان محروم کن، مگر 
اینکه بترسی در اثر عدم هواخوری بمیرد، در این صورت او را هم برای 
هواخوری به حیاط زندان ببر. اگر دیدی که هنوز طاقت خوردن تازیانه 
بیشتری را دارد، پس از سی روز، سی و پنج تازیانه دیگر عالوه بر سی 
و پنــج تازیانه اول بر او بزن. برای من بنویس که برای نظارت بر بازار 
چه کردی و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی؟ در ضمن حقوق 
ابــن هرمه را هم قطع کن.« )الحیاة، ج6،ص615، دفترنشــرفرهنگ 

اسالمی،1380ش(
آری اصل اولیه و فراگیر برای امام علی)ع( مبارزه قاطع با فساد اقتصادی 

است و هیچ مصلحتی را باالتر از این مصلحت نمی بیند.
حسن ختام

فریادی از جرج جرداق مسیحی در نیاز بشریت به راه علی)ع( و منش 
علی)ع( پایان بخش سخن خواهد بود:

»ای زمین، ای آسمان،  ای کوه ها، چه می شد که همه توان خود را روی 
هم می نهادید و در هر دوره ای یک علی به جامعه بشری تقدیم می کردید.« 

)جرج جرداق، االمام علی صوت العداله االنسانیه(


